Modrava 2018
aneb jak jsme zase volili prezidenta
Laskavý čtenář dovolí, když krátkou reportáž z letošního (již) 8. ročníku
„Zimního přechodu šumavských hvozdů“, který uspořádala IPA ÚS Plzeň,
začnu tak trochu odzadu. Od události, k níž dochází (max.) jednou za 5 let a
s níž my, pravidelní účastníci „Přechodu“, máme spojeno (již od r. 2013)
plno zážitků. Je zde řeč o přímé volbě prezidenta ČR, resp. o jejím
druhém, tedy rozhodujícím kole.
Drtivá většina z nás, z domova vzorně vybavena voličskými průkazy
odvolila na modravském OÚ za pozornosti místního starosty již v pátek
26. 1. 2018. A tak až do sobotního sečtení hlasů (při večerním posezení či
v „bílé stopě“) jsme se mohli bez obav přesvědčovat, škádlit a přitom
odhadovat výsledek. Protože oba kandidáti měli mezi námi zhruba stejně
zastánců, debata byla veselá a přátelsky vzrušená. V sobotu v podvečer
napětí vyvrcholilo a vzápětí po ohlášení výsledku v „naší kulturce“ nastala
atmosféra ne nepodobná dění ve volebních štábech. Ale co považuji za
nejvýznamnější? Upřímně míněný slib účastníků 8. ZPŠH, že se zde (na
Dřeváku) sejdeme opět při příští prezidentské volbě, tj. v r. 2023.
Ještě z jednoho důvodu budeme určitě na letošní ročník vzpomínat: na
opravdové spousty sněhu, jak v samotné Modravě (všude nejm. 1 m, na
Březníku o 20 cm více), tak na všech běžkařských trasách v jejím blízkém i
vzdáleném okolí. Díky tomu jsme v několika výkonnostních skupinách
(včetně jako vždy jedné pěší) mohli opět navštívit např. Knížecí Pláně, cestou
s nádherným výhledem na Alpy, vrchol Poledníku, pak nezbytný oběd (u
bizonů) v Prášilech, kde byl jeden z členů výpravy okraden o lyžařské
hůlky, přes Březník, Černou Horu, obě Kvildy a Filipovu Huť na výbornou
dršťkovou polévkou, bez lyží pak vrchol Třístoličníku, Antýgl, Turnerovu
chatu, restauraci na Čeňkově pile, proslulou svými borůvkovými knedlíky a
výběh s vlky. Kilometrů v bílé stopě bylo nepočítaně, stejně jako veselých
zážitků. Síly jsme si poté regenerovali po všechny tři večery kvalitním
moravským vínem, slováckou slivovicí i „Plzeňskou dvanáctkou“ ze sudu.
Ani sauna v Klostermance, jak se už stalo tradicí, nechyběla.
Dostávám se nyní na samý počátek akce, a proto přidám několik faktů:
8. ZPŠH proběhl 25. – 28. 1. 2018 za účasti bezmála 30 členů IPA ÚS Plzeň
či ÚS č. 124 Praha a tzv. bezpartijních přátel IPA, kteří se sjeli od
Chomutova přes Noviny pod Ralskem, Kolín až po Sobůlky u Kyjova.
Pobyli jsme spolu, mladí a ti už trochu starší, ženy s muži, lidé i zvířátko.
Suverénně nejmladším účastníkem 8. ročníku se stal totiž Kuba
(Novozámský), krásný a ke všem kamarádský pětiměsíční jezevčík.

Podle reakcí účastníků se opět toto (zatím) jediné naše zimní IPA setkání
vydařilo. Velkou zásluhu na tom má jeho neúnavný propagátor a
organizátor, vedoucí naší ÚS Miloš Novozámský. A jak nám vyzradil při
slavnostním předávání „pamětních listů“, má už naplánovaný ročník
devátý (17.–20. 1. 2019), za což byl odměněn nadšeným aplausem.
Zaznamenal: IPA reportér Jarda Antoš

